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Em preparação para receber os
educandos de 2020 a equipe do
PCJ preparou uma linda acolhida
aos pais e responsáveis por crianças
e adolescentes matriculados na
Instituição. Na primeira reunião
de pais e responsáveis de 2020 que
foi realizada no dia 09 de março a
diretora da instituição Irmã Maria
Rita Zampiroli acolheu a todos
com muita alegria. As Filhas de
Maria Auxiliadora de Belford Roxo
(Irmãs Maria Rita, Rita Cristina e

Reuniões de Pais e Responsáveis do PCJ

Mercedes) apresentaram aos pais
a base da pedagogia Salesiana e a
inspiração que move o ambiente do
PCJ. As Salesianas de Dom Bosco
apresentaram também quem é
Dom Bosco, Madre Mazzarello,
Nossa Senhora Auxiliadora e como
tudo que acontece na instituição é
à luz da palavra de Deus. Irmã
Maria Rita desenvolveu uma di-
nâmica que apresentou cada res-
ponsável presente, onde os pais co-
locavam seu nome e das crianças

e adolescentes que representavam.
No final da dinâmica havia sido
construído um varal pedagógico da
responsabilidade que cada adulto
deve ter em acompanhar seus fi-
lhos. Na parte final da reunião o
coordenador Pedagógico da Ins-
tituição Stevie Santos apresentou
todos os membros da equipe,
apresentou também a metodologia
de trabalho e o cronograma de
atendimento no dia a dia da
instituição.

Encontro do SAV Diocesano com
a Juventude em Belford Roxo

No dia 14 de março Ir. Rita
Cristina como membro da Equipe
do SAV diocesano NI participou
do Encontro do SAV Diocesano
com a Juventude do Regional
Pastoral VI na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, no bairro
Gláucia /Belford Roxo.

O encontro teve como tema:
Discernimento. Através de um
momento Orante e dinâmicas a
equipe refletiu com os jovens a
importância de um discernimento
pessoal para a descoberta da
própria vontade de Deus em suas
vidas. Aproveitaram também para

apresentar os diversos serviços
vocacionais oferecidos pela equipe:
LOV – Leitura Orante Vocacional,
Acompanhamento Pessoal, Grupo
Vocacional Diocesano, Convivência
Vocacional com as congregações
femininas. Os/As jovens se
mostraram felizes e interessados.



...3Nº 189 |  Março de 2020

PCJ acolhe os educandos

No dia 13 de março a equipe do
Projeto Crescendo Juntos ( Belford
Roxo – RJ) comemorou com muita
alegria o aniversário dos educadores
Carlos Alexandre e Enrique Ferreira.

Na ocasião os educadores pre-

Aniversário de educadores do PCJ

pararam um delicioso almoço e uma
linda faixa que introduziu o mo-
mento orante e as felicitações. Co-
memorar com festa no PCJ é pro-
mover na criança e adolescente o
amor, a vida e o respeito aos seus se-

melhantes. Fazer festa é desenvolver
a capacidade de se alegrar pelo outro
e ter sensibilidade para que se possa
crescer juntos e mudar a realidade
de um bairro com alto índice de cri-
minalidade e onde a vida é pouquís-
simo valorizada.

No dia 03 de março a alegria
tomou conta do ambiente do
Projeto Crescendo Juntos (Belford

Roxo-RJ)! Aconteceu o primeiro
dia de atividade com crianças e
adolescentes.

Os educandos atendidos pela
instituição foram  recebidos com a
força da missão Salesiana e grande
partilha de amor. Em “dinâmica de
estações” todos os educandos foram
para quadra e animados pelo Co-
ordenador Pedagógico da instituição
cada educador/a se apresentava e
desenvolvia um tema como: amor,
paz, fé, esperança, vida, protago-
nismo. As Filhas de Maria Auxi-
liadora ao se apresentarem também
expressaram sua felicidade e in-
troduziram no ambiente a impor-
tância da oração no dia a dia edu-
cativo do PCJ. Irmã Maria Rita
Zampiroli que é diretora da ins-
tituição não escondeu a emoção de
a cada ano sentir a força da mis-
são que é muito importante em
Belford Roxo e que a cada dia
alcança com maior força o coração
de cada criança, adolescente e
jovem daquela realidade.
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No dia 29 de fevereiro a 01 de
março Ir. Rita Cristina coordenou
com a equipe do Serviço de
Animação Vocacional Diocesana
de Nova Iguaçu/SAV Diocesano
NI, o Retiro Vocacional Orante da
Palavra de Deus no Colégio IESA
em Nova Iguaçu.

O objetivo do retiro foi propor-

cionar aos jovens que buscam dis-
cernir a própria vocação a ex-
periência do uso do método da
Leitura Orante da Bíblia. Estive-
ram presentes 40 pessoas com a
equipe. Ir. Rita Cristina conduziu
no domingo, os passos da Leitura
Orante através do texto de
Jeremias 1,1-4. Os jovens recebe-

ram um caderno e um folheto com
os passos para que pudessem re-
gistrar e perceber o caminho que
farão com Deus, pois foram con-
vidados a participarem todo pri-
meiro domingo de cada mês da
Leitura Orante Vocacional, que
acontecerá no Seminário São Paulo
VI com a equipe do SAV Diocesano.

Retiro Vocacional Orante em Nova Iguaçú

Formação Paroquial da CF 2020
em Belford Roxo

As Irmãs da Comunidade Casa

Betânia- Belford Roxo/RJ,

participaram da Formação

Paroquial da Campanha da

Fraternidade 2020, na matriz

de São Vicente de Paulo no dia

11 de março assessorada pelo

professor e sociólogo Tobias

Tomines que trabalhou o

sentido do tempo Quaresmal e

o convite que a Igreja do Brasil

faz através da Campanha da

Fraternidade como uma

ferramenta da prática da

Caridade que para além da

conversão pessoal, é preciso

converter com o testemunho a

Sociedade. Neste ano com o

tema “Fraternidade: Vida, dom e

compromisso”, e o lema “Viu,

sentiu teve compaixão e cuidou

dele”... Iluminados pela figura

do Bom samaritano e de Santa

Ir. Dulce dos Pobres.
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Na Oficina de Leitura e Escrita,
com a educadora Erlaine, as crian-
ças/adolescentes vivenciam ativida-
des lúdicas inspiradas nos mais
diversos temas, recursos e lingua-
gens (literatura, artes, música, ci-
nema, teatro e mais!). Contando
com uma devolução individuali-
zada sobre a sua produção, elas são
desafiadas a ler, se expressar, con-
tar, recontar e transformar o que
conhecem através da escrita, entre
outros registros artísticos e autorais.
No período de férias a nossa bi-
blioteca ficou ainda mais bonita.
Adquirimos através de parceria com
a Leão Alimentos, livros novos, es-
tantes, tatames e teatro de fan-
toches; tudo para que a oficina seja
um espaço atrativo para as crianças
e adolescentes. O resultado confira
nas fotos!

No dia 25 de fevereiro, aconteceu
a primeira reunião de pais de 2020.
O evento teve o objetivo de estabelecer
o primeiro contato com os pais e apre-
sentar a proposta educacional do

No Mazzarello parceria entre projeto e família

CJSS Mazzarello, assim como sua vi-
são, missão valores e a equipe de pro-
fissionais, como também as orienta-
ções sobre o ambiente. Além disso, foi
apresentado para os pais as parcerias

da instituição e as dificuldades vi-
venciadas na manutenção da mesma.
Ficou o convite para os pais/respon-
sáveis que desejarem, serem volun-
tários na instituição.

A arte de criar leitores no Mazzarello
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No dia 3 de março o CJSS
Mazzarello recebeu o cantor Elias
Wagner, que cantou e conversou
com os adolescentes sobre sua
carreira e linda história de vida e
superação. Um artista carismático,
humilde e talentoso. Um exemplo de
vida!  Elias Wagner nasceu no Cór-
rego de Santo Antônio, município de
Rio Bananal em 09 de junho.

Filho do Sr. Orlando Wagner e

No dia 11 de fevereiro, com as
benções de Maria Auxiliadora, a
comunidade educativa com muita
alegria, iniciou suas atividades
com as crianças e adolescentes do
CJSS Mazzarello. O dia foi de
muita descontração e reencontro
momento muito particular da
familiaridade salesiana. Na
acolhida foi apresentado o tema
da estreia do ano “Bons cristãos e
Honestos cidadãos”, base da
proposta educativa de Dom Bosco.
Educar os jovens para um sentido
forte de cidadania, justiça social e
valores evangélicos que levem a
interiorizar, como programa de
vida, o serviço aos outros, o
empenho na vida pública e a
honestidade pessoal.

História de resiliência e superação
no Mazzarello

Srª. Isabela Klippel Wagner, Elias é o
mais novo de sete irmãos, e aos dois
anos, em 1970, por não ter tomado a
vacina contra a poliomielite teve
paralisia infantil. Um início de vida
difícil, mas as provações não para-
vam por aí, pois ainda criança, duas
grandes perdas abalaram ainda mais
a sua vida, dona Isabela (sua mãe)
veio a falecer quando este tinha ape-
nas quatro anos, e mais tarde, aos dez

anos, seu pai, o Sr. Orlando, também
faleceu. Em meio a tantas perdas e
dificuldades, teve que procurar como
sobreviver, pois era de uma família
pobre Como sabia tocar violão, que
havia aprendido com o pai, foi tocar
em barzinhos. Mais tarde teve um
sonho de criança realizado: ganhou
um violão de sua irmã. A partir daí,
mesmo com muita luta conseguiu
fazer da música a sua sobrevivência.
Tocava, e com o dinheiro que conse-
guiu juntar e com a ajuda dos amigos,
em 1999 gravou o seu primeiro CD
“tudo e nada”. Em setembro de 2007,
Elias lançou seu sétimo CD e o
segundo DVD de sua carreira. Fez
também vários shows em todos os
municípios do Espírito Santo, no
extremo sul da Bahia, leste de Minas
Gerais e vários municípios do Mara-
nhão. Hoje, Elias reside no município
de Linhares com seu filho. Muito
procurado por escolas, igrejas e co-
munidades para dar palestras sobre a
importância da vacinação e sobre as
dificuldades que um deficiente físico
encontra no meio social, falando da
importância do ser humano e de co-
mo é possível acreditar em um sonho
por mais impossível que pareça.

No Mazzarello a alegria do reencontro!
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No dia 07 de março, a Inspetoria
Nossa Senhora da Penha teve a ale-
gria de acolher a jovem Beatriz de
Melo Lopes como aspirante no Ins-
tituto das Filhas de Maria Auxilia-
dora! A recepção da medalha acon-
teceu no INSA numa fervorosa cele-
bração eucarística presidida pelo Frei

Recepção de Medalha

Joilde e que reuniu – além das Irmãs
desta Comunidade – também Irmãs
da Comunidade Madre Marchese e do
Centro Inspetorial - bem como repre-
sentação de Irmãs e leigos de quase
todas as Comunidades da Inspetoria
uma vez que durante este dia acon-
teceu também uma reunião com os/

as assessores da AJS de cada casa.
Após a entrega da medalha Ir. Ana
Teresa (inspetora) falou da alegria
deste momento e pediu aos presentes
que se lembrem sempre de rezar pelas
vocações na Igreja. Parabéns, Beatriz!
Que o bom Deus continue sendo luz,
paz e alegria na sua vida!
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OS PRIMEIROS PASSOS

O Colégio Laura Vicunha no
início de sua história solidificou um
desejo, da sociedade, de amparar
meninas que precisavam de auxílio,
educação e moradia. Assim, com
intuito de auxiliar as crianças sem
pais, ou que estes não tivessem
condições de criá-las, algumas Irmãs
Salesianas fundaram o, inicialmente
chamado, “Orfanato de Meninas do
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora”,
na década de 40.

Algumas senhoras, principal-
mente esposas de usineiros, que
compreendiam a necessidade de
amenizar a vida das meninas órfãs,
da sociedade campista, surgiram
com a intenção e compartilharam
esta pretensão com as Irmãs. Como
resposta, a Irmã Benedicta Maga-
lhães Braga recebeu uma carta, em
Campos, que foi enviada de São
Paulo, no dia 12 de novembro, de
1943, pela Irmã Elvira Gaido (em
nome da Madre) aceitando a ideia de
um Orfanato para Meninas, em
Campos dos Goytacazes.

No início de 1944, os jornais no-
ticiavam o propósito das Irmãs. E a
partir deste momento durante muitos
anos informações sobre eventos bene-
ficentes para a construção e/ou ma-
nutenção do Orfanato e outras notí-
cias relacionadas a ele, estamparam
capas de importantes jornais locais
(nas pesquisas realizadas nos jornais,
no Arquivo Público Municipal, cons-
tatou que no ano de 1946, de quinze
notícias que foram anunciadas no
jornal Monitor Campista, treze delas

se localizavam na capa e não foi dife-
rente com o jornal Folha do Comér-
cio, no mesmo ano, de doze notícias
onze delas faziam parte da capa).

A CONSOLIDAÇÃO DO ORFANATO
NOSSA SENHORA AUXILIADORA

A inauguração da “pedra fun-
damental”, contou com a presença do
Bispo D. Otaviano Pereira de
Albuquerque, em 27 de maio de 1945.
Em dezembro a obra, do prédio,
iniciou com o amparo da sociedade.

No Monitor Campista de 26 de
março de 1946 afirmava-se que o
Orfanato:

“...antes de possuir prédios e
instalações antes, portanto, de existir
fisicamente, já mantem e educa 14
órfãs internadas no Ginásio N. S.
Auxiliadora.” E ainda possuía 70
pedidos de “preferência”.

A aprovação da construção de
um prédio, para Orfanato, ocorreu
dia 18 de outubro, de 1946, através
da petição n° 7446. No dia 25, do
mesmo mês, foi aprovada a planta
sob o n° 156.

Os jornais da época relataram as
atividades realizadas em benefício da
construção do “Orfanato das Meni-
nas”: leilão de gado, rodeio à gaúcha
(algo inédito em Campos), festival

artístico com a presença de artistas do
cinema e do rádio, noitada de box,
chás, lanches, almoços beneficentes.
O prédio foi construído graças à de-
dicação das Damas de N.S. Auxi-
liadora, coordenadas pela incansá-
vel dona Inês Sence e da generosi-
dade do povo campista.

A INAUGURAÇÃO E ATUAÇÃO
NAS PRIMEIRAS DÉCADAS

O Orfanato Nossa Senhora
Auxiliadora foi fundado, em pleno e
regular funcionamento, no dia 16 de
agosto, de 1949. A similaridade do
nome com o nome do – hoje – Centro
Educacional Nossa Senhora Auxi-
liadora - fez o poder público acreditar
ser a mesma instituição, então a
solução encontrada foi de modificar
o nome para: “Orfanato Laura
Vicunha”, em 03 de julho de 1957.

Três obras importantes funcio-
naram ali na década de 50: aspiran-
tado, orfanato e pensionato.

As principais atividades, que me-
lhor atendiam a educação e as ne-
cessidades do período, na década de
50 eram: trabalhos caseiros (cozinha,
lavanderia, engomaria, limpeza da
casa), corte e costura, bordados, hor-
ticultura e jardinagem, plantio de
árvores, plantio de batata, mandiocas,
milho, café, arroz e feijão (em pe-
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quena escala), produção de adubo e
avicultura (conhecimentos sobre a
criação de aves).

A seriedade da instituição para a
sociedade marcou o ano de 1957, pois
uma festa beneficente no Orfanato,
chamada “Festa do Açúcar” contou
com a presença ilustre do presidente
da República, Juscelino Kubitschek,
que esteve acompanhado do Dr.
Miguel Couto Filho (governador do
estado do Rio de Janeiro), do Sr.
Gomes Maranhão (presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool), além
de uma comitiva de ministros e
deputados.

Na década de 60, foi dada con-
tinuidade às atividades mencionadas
e acrescentou-se a fabricação de sa-
bão caseiro, competições esportivas
entre turmas e outros colégios, Prá-
ticas Educativas (Educação Religiosa,
Educação Moral e Cívica, Educação
Musical e Artes Domésticas) e Prá-
ticas de Trabalho (trabalho em metal,
enfermagem, decoração de cerâmica,
entre outros).

Sempre a partir das necessidades
de melhor atender as jovens o Gi-
násio Industrial Laura Vicunha
obteve-se a autorização de funciona-
mento no dia 30 de junho de 1965,
como está publicado no Diário Oficial
do dia 04 de abril do mesmo ano.

INSTITUTO PROFISSIONAL
LAURA VICUNHA

No dia 13 de outubro, de 1969, o
Orfanato deu lugar ao Instituto
Profissional Laura Vicunha.

A quantidade de alunos aumen-
tava, assim na década de 70, fun-
cionava do primário ao ginásio
orientado para o trabalho. Além de
todas as atividades anteriores foi
acrescentado o curso de datilografia.

Até o ano de 1999 o Laura aten-
deu um público exclusivamente fe-
minino. A partir do ano 2000 passou
então a atender um público misto. Em
2019 iniciou a Educação Infantil.

O Laura Vicunha – nos seus 70
anos de vida – orgulha-se de ser uma
instituição que foi se modificando ao
longo do tempo sem perder seu Ca-
risma Salesiano de ser para a criança,
o adolescente, os jovens, suas famílias
e funcionários “casa que acolhe, igreja
que evangeliza, escola que enca-
minha para a vida e pátio para se
encontrarem como amigos e viverem
com alegria”, como disse Dom Bosco
no início da obra salesiana em
Valdocco.

Ao longo da história o Laura se
tornou uma referência na vida da-
queles que passam e passaram pela

instituição, colaborando no processo
formativo de seus estudantes, além de
acolher as famílias em suas neces-
sidades, fortalecendo seus vínculos e
colaborando no espírito de comuni-
dade solidária.

Foram muitas histórias de vidas
marcadas com afeto e dedicação
nestes 70 anos de missão. As vitórias
alcançadas, os aprendizados e as
conquistas motivam e encorajam as
futuras gerações a seguir em frente
no cuidado com as infâncias e
juventudes.

A HISTÓRIA CONTINUA

Com uma proposta pedagógica
e pastoral sólida, o Colégio Laura
Vicunha continuará seu caminho,
fiel aos ideais Salesianos, com a
benção de Dom Bosco e de Madre
Mazzarello e a proteção de Nossa
Senhora Auxiliadora conjugando a
excelência acadêmica e a formação
em valores sócio emocionais sólidos
em prol de seres humanos cada vez
mais competentes, integrados (com
Deus, consigo, com a coletividade,
com a casa comum) e felizes!
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Levar conhecimento também

faz parte do cotidiano no

projeto Villagindo pra ser

feliz. Os grupos tiveram

oportunidade de conhecer a

história da origem do

carnaval que remonta à

Antiguidade.  E por que não

ter um momento de uma

brincadeira saudável e

divertida? Houve até

concurso.

Conhecer a origem desta data e
sua importância para a valorização
da pessoa da mulher e suas conquis-
tas, foi o objetivo trabalhado com
os grupos do Villagindo pra ser feliz,
despertando também a reflexão

No dia 14 de março foi realiza-
do no Villagindo o encontro de For-
mação da Pastoral do Menor que,
além dos educadores próprios
contou com a participação de
agentes de outros grupos da diocese.

O encontro teve como objetivo
fazer um resgate dos princípios,
mística e espiritualidade da Pas-

Villagindo voltando às fontes

toral do Menor; pois o projeto
VILLAGINDO surgiu como uma
resposta à situação da criança e
adolescente refletida neste âmbito.
O encontro teve a assessoria de Ir.
Maria Rita Zampiroli e do educa-
dor Stevie trabalhando o resgate da
Pastoral do Menor nas ações
cotidianas.

Dia Internacional da Mulher
no Villagindo

para a convivência respeitosa entre
meninos e meninas. Os grupos tive-
ram oportunidade de elaborarem
mensagens e, saindo dali distribuí-
las às mulheres que encontravam
nas imediações do Projeto.

Carnaval no
Villagindo
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Este ano o Villagindo vai come-
morar seu 23º ano de existência;
uma trajetória fiel a seu objetivo:
"Contribuir para o desenvolvimento
integral de seus atendidos, garan-

tindo a defesa da vida, à luz de Jesus
Cristo, colaborando para a cons-
trução de uma sociedade mais hu-
manizada e fraterna." Foi com esse
espírito que se iniciaram as ativi-

Villagindo 2020
dades no projeto, reafirmando mais
uma vez o coração da missão sa-
lesiana que é ajudar cada criança,
adolescente e jovem a alcançar
aquela que foi e continua sendo a
meta de Dom Bosco: ser “bons
cristãos e honestos cidadãos" .A
primeira grande alegria foi acolher
os 230 inscritos. Alegria também foi
receber os educadores, alguns an-
tigos e outros novatos, quatro deles
cedidos pela Secretaria Municipal de
Educação. E para dar unidade e
coesão às ações foi realizada uma
semana de formação em que foram
motivo de estudo a Campanha da
Fraternidade/2020, a Estreia do
Reitor Mor e o Regimento Interno.
Assim, foram organizadas as ofi-
cinas sócio-pedagógicas. Difícil
atender a demanda! Muitos querem
participar de tudo...

Realizou-se no dia 1º março, na
comunidade São Judas Tadeu
(Resende), a Assembleia Paroquial
Extraordinária com a Juventude.
Participaram jovens e adultos mem-
bros dos conselhos comunitários das
Comunidades da Paróquia Sagrada
Família. Assessorados pelo Pe.
Maurício Carvalho de Oliveira
(Pároco) e pelo Casal Raoni Ferrreira
e esposa Eliete, buscaram juntos, a
partir do levantamento da realidade
juvenil das comunidades e à luz da
Palavra de Deus, buscar caminhos
para responder aos desafios encon-
trados na evangelização e na pastoral
da Juventude. A evangelização da
juventude é uma das prioridades da
Área Pastoral (Resende/Itatiaia) e,
especificamente, da Paróquia Sagra-
da Família. A Comunidade FMA pre-
sente nesta cidade participou na pre-
paração, na realização e depois na
equipe dos encaminhamentos.

Assembleia Extraordinária Paroquial
da Juventude em Resende
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O 2º período da Escola Infantil
do CENSA homenageou o Dia da
Mulher, 8 de março, confeccionan-
do um lindo marca-páginas para as
mamães! Caprichando nas criações,

O curso de Psicologia do ISE-
CENSA abordou a "Intervenção clí-
nica com vítimas de violência do-
méstica", no dia 12 de março.
Crédito de atividades do curso, a
dinâmica contou com a rica parti-
cipação da psicóloga Gabriela Ma-
nhães, mestranda em Psicologia da
Justiça, na Universidade Fernando
Pessoa/Porto.

- O tema é uma realidade no
Brasil e os profissionais da Psicologia

Psicologia Clínica no ISECENSA
na violência doméstica

precisam estar preparados para o
acolhimento de vítimas que even-
tualmente receberão nos hospitais,
nas clínicas, nos CAPs e em toda a
rede onde há atuação do Psicólogo
- disse o prof. Hans Muylaert, coor-
denador da disciplina.

"Também é importante que es-
tes profissionais estejam aptos para
lidar com os limites éticos que a
problemática envolve", comple-
mentou Gabriela.

Dia Da Mulher  no CENSA

os pequenos utilizaram palitos de
picolé, flores, tecidos e os mais va-
riados materiais demonstrando todo
seu amor e admiração pelas "mu-
lheres de suas vidas"!

CENSA na 2ª etapa
do professor
transformador

O CENSA comemora a classifica-
ção para a 2ª etapa do Prêmio
Professor Transformador. O
evento, promovido pela Base2-
Edu e Bett Educar, visa reconhe-
cer práticas inovadoras que te-
nham como proposta a transfor-
mação das salas de aula em ambi-
entes criativos. Concorrendo com
escolas públicas e privadas de to-
do país, o Auxiliadora participou
na categoria Ensino Fundamental
I, apresentando três projetos de-
senvolvidos na Semana Intercul-
tural do CENSA, de 2019:
"Lápis ecológico", do 2º ano sob a
supervisão da professora Josiele
Rosa Motts Sampaio;
"Alternativa para o uso correto de
agrotóxicos", do 4º ano, sob a
supervisão da professora Bianka
Martinas Azevedo, e
"Old games", do 5º ano, sob a
supervisão da Professora Jamara
Ragozo.
Comprometida com uma Educa-
ção que vai além das habilidades
cognitivas, a escola constante-
mente oportuniza o desenvolvi-
mento de trabalhos que incenti-
vam o aluno a encontrar soluções
para problemas sociais e ambien-
tais, que o coloquem como mem-
bro ativo na sociedade, produzin-
do saberes, comunicando-se, ar-
gumentando e colaborando para
a construção de um mundo
melhor.
 - A classificação revela que esta-
mos rompendo com padrões tra-
dicionais, exigindo proatividade,
colaboração, personalização e
visão empreendedora do educan-
do - orgulha-se Criscilamara das
Neves, coordenadora do
Fundamental I do CENSA.
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O ISECENSA recebeu o enge-
nheiro de produção Guilherme
Pedra, para uma palestra, na noite
de 4 de março. Ex-aluno da ins-
tituição, Guilherme atualmente é 1º
oficial da Marinha Mercante e em-
preendedor da startup PediuFarma.
O engenheiro falou sobre os desafios
em se tornar um profissional de su-
cesso num mercado de trabalho ex-
tremamente competitivo e ressaltou
a importância do domínio da língua
inglesa e iniciativa empreendedora
para êxito nos processos seletivos.

Papo de Engenheiro
com Guilherme Pedra

O encontro fez parte do progra-
ma "Papo de Engenheiro", desen-
volvido pelos cursos de Engenharia
de Produção, Civil e Mecânica do
ISECENSA.

- O objetivo desse projeto é apro-
ximar os acadêmicos dos profis-
sionais inseridos no mercado de
trabalho, proporcionando maior co-
nhecimento da atuação do enge-
nheiros, suas competências e desa-
fios - explicou Romeu e Silva Neto,
coordenador do curso de Enge-
nharia Civil.

A galera do CENSA ganhou um
presentão da escola: duas mesas
de futemesa! Instaladas no dia
06 de março. A novidade já
movimentou o intervalo, com
times disputando essa nova
modalidade de esporte. Um
sucesso!

Futemesa anima
o intervalo do

CENSA

Palestra Rotina e Sono  na Infância no ISE

O curso de Psicologia do
ISECENSA promoveu a palestra
"Rotina e sono na infância e os
impactos na saúde familiar", no
dia 5 de março. O evento marcou
o início do crédito de atividades

desse semestre e teve à frente a
psicóloga Maria Cruz, especialista
em rotina e sono infantil e coach
parental.
- Procuramos abordar temas dos
vários campos de atuação do

psicólogo para que o acadêmico
possa conhecer mais
profundamente as demandas do
cotidiano profissional - explicou
Paulo Arthur Buchvitz,
coordenador do curso.
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O ISECENSA sediou o ciclo de
palestras "Quartas com a Defenso-
ria", no dia 4 de março. Com o tema
"Reconhecimento de Pessoas no
Processo Penal", o evento teve à
frente os defensores públicos
Nathália Parente e Tiago Abud da
Fonseca e, como debatedor, o co-
ordenador do curso de Direito do
ISECENSA, professor Carlos Ale-
xandre de Azevedo Campos.

Além dos acadêmicos e pro-
fessores da graduação, a plateia
contou com a presença de vários
profissionais da área, destacando a
Defensora Coordenadora da região,
Dra. Isabela Menezes, e o Defensor
Público Geral do Estado do Rio de
Janeiro, Dr. Rodrigo Baptista
Pacheco, que ressaltou a dificuldade
diária na defesa dos direitos dos

Quartas com a Defensoria no ISECENSA
assistidos e a busca incessante por
justiça.

Apresentando casos concretos
de injustiças cometidas pelo reco-
nhecimento equivocado de vítimas
e/ou testemunhas de crimes, a pa-
lestra fixou a atenção do público,
alertando para a responsabilidade do
profissional de Direito diante da
sociedade.

- Foi uma excelente noite, de
muito aprendizado. Mais uma vez,
o aluno saiu daqui, consciente de
seu papel como ser humano e isso,
com certeza, irá produzir excelentes
frutos em situações que demanda-
rão responsabilidade na atuação
profissional - disse Juliana Landim,
coordenadora adjunta do curso de
Direito do ISECENSA.

Finalizando a noite, foram sor-
teados vários exemplares de pu-
blicações da Defensoria Pública do
Estado, apresentando um pouco das
obras produzidas pela classe.

As acadêmicas de Pedagogia do
ISECENSA iniciaram no dia 10 de
março, o estágio supervisionado,

"De Mãos Dadas com a Educação"
inicia atividades na Tamarino

desenvolve uma série de
atividades pedagógicas e
acompanhamento a 45 crianças
e adolescentes, moradores do
local. O atendimento, feito na
parte da manhã e da tarde, é
organizado por faixa etária e
nível de escolaridade e acontece
na sede do projeto, na própria
comunidade, onde os assistidos
contam com biblioteca, sala de
estudo e de informática.

- Esse projeto proporciona aos
nossos alunos a vivência e a
experiência de um trabalho
qualificado e solidificado na
comunidade - diz Cely Cabral,
orientadora das estagiárias.

no Projeto "De mãos dadas com a
Educação". Desenvolvido na
Comunidade Tamarindo, o projeto
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O programa "Tudo a Ver", da
Record TV Interior RJ, reuniu no
dia 09 de março algumas persona-
lidades femininas do interior do es-
tado, em uma conversa que marcou
o Dia Internacional da Mulher.
Uma das convidadas foi a formanda
da Faculdade Católica Salesiana,
Marina Costa.

A fotógrafa contou detalhes so-
bre a pesquisa que desenvolveu co-
mo Trabalho de Conclusão do curso
de Publicidade e Propaganda. Com
o tema: "Mulheres Reais: um do-
cumentário sobre fotografia e auto-
estima feminina no Instagram". O
TCC traz uma  reflexão sobre o ideal
de beleza imposto pela rede social,
que tem como principal ação a
"curtida" das publicações.  Ao todo,
45 mulheres das cidades de Macaé
e Campos dos Goytacazes tiveram
suas experiências contadas para a
confecção do documentário. Após a
conclusão da parte escrita, Marina
se baseou na leitura de livros e
artigos sobre a história da beleza,
autoestima feminina e sobre como

o Instagram funciona e pode ser
prejudicial à saúde mental.

"Falar sobre autoestima, sobre
aceitação de mulheres em um pro-
grama especial no Dia da Mulher,
foi extremamente necessário. Quan-
do eu resolvi abordar esse assunto,
eu queria atingir o maior número
de pessoas, e nada melhor do que
falar num veículo como a TV para
propagar a ideia de que devemos nos
amar como somos. " – pontua a
formanda.

Marina explica que a graduação
em Comunicação Social ajudou no
desenvolvimento do tema e também
na hora de se expressar diante das
câmeras.

Foi uma experiência muito
especial. Se não fosse o auxílio dos
professores e funcionários da facul-
dade para eu desenvolver meu te-
ma, eu não estaria num programa
como esse. Sou muito grata por me
ajudarem a crescer como ser
humano e como profissional. " –
finaliza.

Estudantes são
orientados sobre
segurança nos

laboratórios

 é tema de
TCC de aluna da Faculdade
Católica Salesiana
programa de TV

No dia 3 de março, alunos dos
2º anos do Ensino Fundamental
I do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Macaé -
participaram da primeira aula
prática de laboratório com a
professora Juliana Lobo de
Oliveira.

"Hoje foi o primeiro contato
deles com o Laboratório de
Ciências. Por isso orientamos
sobre o uso do jaleco e dos
equipamentos de segurança, os
chamados EPI's, as regras de
uso do espaço, bem como sobre
quais materiais mais farão uso
no decorrer do ano letivo",
disse Juliana.

O estudante Matheus de Melo
Santos Pedroso, do 2º ano C,
revelou que "essa primeira aula
foi muito legal pois todos
puderam ter contato com
alguns experimentos".
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Laura Vicunha inicia projeto
de sustentabilidade na escola

No dia 10 de março a professora,
Renata Veiga, de Língua Portuguesa
levou os alunos do 9º ano para uma
visita a Empresa Grande Rio para que
pudessem ver de perto o processo de
reciclagem do óleo de cozinha.

O objetivo é o início do projeto
Sustentabilidade na Escola. Reciclar
é bom! Reutilizar é melhor! O projeto
visa a conscientizar os alunos sobre o
impacto que o lixo provoca no meio

ambiente, quando sua produção de re-
síduos têm uma destinação incorreta.

O óleo de cozinha é um líquido
usado principalmente para fritar ali-
mentos em uma grande quantidade.
Infelizmente, em muitos casos, esse
óleo de cozinha usado em residências,
bares e restaurantes acaba sendo jo-
gado no ralo da pia ou mesmo nos
vasos sanitários. Entretanto, todos
esses métodos de descarte do óleo de

cozinha usados são meios de con-
taminação do meio ambiente, po-
dendo poluir as águas, o solo e até
mesmo a atmosfera. Por isso, a im-
portância do projeto.

O projeto começa com a arre-
cadação, dentro da comunidade es-
colar, os alunos farão uma cam-
panha através das redes sociais, ex-
plicando a importância da reciclagem
do óleo de cozinha usado (o qual seria
descartado de forma incorreta) que
poderá ser reutilizado na fabricação
de sabão. Essa coleta seletiva será feita
na própria instituição de ensino.

Quem quiser ajudar, é só trazer
o óleo usado em garrafas pets e en-
tregar na recepção da escola. A em-
presa Grande Rio deixará no pátio da
escola uma bomba de 50 litros, para
recolher o óleo e destiná-lo para o pro-
cesso de reciclagem para a fabricação
de sabão.

Toda a explicação do projeto es-
tará nas redes sociais, Instagram, Face-
book, Twitter, blog e WhatsApp.  As
redes sociais, as quais abordarão o
projeto, fazem parte do conteúdo de
Língua portuguesa sobre gêneros
textuais.

Aula de História diferenciada
no Laura Vicunha

Os alunos do 8º ano do ano do Co-
légio Laura Vicunha, no dia 12/03/
2020 fizeram um passeio cultural
incrível com a mediação da profes-
sora Walkíria Maciel. De Donana a
Santo Amaro, visitaram pontos his-
tóricos de uma riqueza cultural
inenarrável. Locais com mais de

dois séculos de memória, como
a Capela Nossa Senhora do Ro-
sário, o Solar do Colégio e a
localidade de Santo Amaro,
lendária nas tradicionais
Cavalhadas.
A atividade de campo teve
como objetivo a aquisição e

ampliação dos conhecimentos acerca da
riqueza histórica do município de Campos
dos Goytacazes.
A atividade consistiu na visita mediada em
locais de grande importância histórica do
município, como a Capela Nossa Senhora do
Rosário, localizada em Donana. A mesma
foi construída no final do século XVII e
pertenceu ao Visconde de Asseca.

Outro espaço contemplado na visita foi o
Solar do Colégio, construído pelos padres
jesuítas entre os anos de 1650 e 1690, onde
atualmente funciona o arquivo Público Mu-
nicipal Waldir Pinto de Carvalho, localizado
em Tocos. Durante a visita, os alunos tive-
ram a oportunidade de compreender a im-
portância da localidade de Campo Limpo
como primeiro ponto econômico da região.

Por último, os alunos visitaram a localidade
de Santo Amaro, e a Igreja Católica constru-
ída em 1710 e conheceram a importância da
cavalhada, manifestação cultural inspirada
na tradição europeia da Idade Média que
ocorre na localidade desde 1730.


